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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 7 DE 
NOVEMBRE DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/199 9, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
7 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 24 d´octubre de 2016. 
 
 

 
2 . Modificació de llicència ( OMa 15/2014) 
    (r.e. 162/2015; 4464/2016;4792/2016;5603/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la modificació de llicència  promoguda per CROMA HERMANAS C.B., de 
construcció d’un edifici plurifamiliar al C/Calàbri a 1-11, OMA 15/2014, segon 
documentació tècnica aportada signada per l’arquitecte Jaume Illán, visat 2014013289. 
 
1/Descripció de la modificació del projecte: 
Construcció d’un edifici plurifamiliar en testera de nou habitatges (amb la modificació de la 
llicència serà de deu), un local (amb la modificació de la llicència serà de dos), 38 places 
d’aparcament i 10 trasters al carrer Calàbria 1-11 segons projecte redactat per l’arquitecte Sr. 
Jaume Illan i promogut per Croma Hermanas C. B.  
 
En aplicació de l’article 9.3 de l’ordenança I04 es calcularà l’ICIO sobre l’increment de 
pressupost, de 100.595euros. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa de llicència urbanística segons article 

13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 
 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Calàbria, 1-11 
2014/020/000163 

2016/00000010020 

  
ICIO 4.023,80€ 
Taxa Oma 
 128,90€ 
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3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència d’obra menor a: 

A) (Ome 91/2016) 
(r.e.5597/2016) 

 
Descripció obra 
Obra consistent en d’enderroc d’habitatge unifamiliar, tala d’arbres i tancament de la 
parcel·la, situada en la Carretera de l’Ametlla 70 de la Garriga. 

 
B)  (OMe 116/2016) 

(r.e.5810/2016) 
Descripció obra 
Reparació parcial del revestiment de les façanes de l’edifici mitjanant col·locació de 
bastides, ubicada a C/Mina 3 de la Garriga. 
 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal· lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
 

A) (OMe 115 /2016) 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Carretera de 
l’Ametlla 70 

2016/020/000167 
2016/00000010037 

ICIO 
 608,96€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Mina, 3 2016/020/000166 
2016/00000010035 

ICIO 
 260,00€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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(r.e.5726/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 7 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicada al C/Calàbria 54 de la Garriga. 
 

B) GAS NATURAL SDG S.A. (OMe 113 /2016) 
(r.e.5608/2016) 

Descripció obra 
Obertura de cata de 2 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicada a l’Avinguda Onze de Setembre 25 de la Garriga. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal· lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
Registre Entrada Situació obra Quantitat a retornar 

5572/2016 
 Avigunda Catalunya 4 231€ 

5564/2016 Miquel Porter i Mix 14 150€ 
5560/2016 Martí l’Humà 28 150€ 
5502/2016 

 Lluís Companys 15F 150€ 

5501/2016 
 Llerona 78 150€ 

5565/2016 Avigunda Catalunnya 10 150€ 
5535/2016 Anselm Clavé 48 150€ 
5725/2016 Montserrat Roig 1 escala B 150€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Calàbria 54 2016/020/000165 
2016/00000010034 

ICIO 
 19,61€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Av. Onze de 
Setembre 25 

2016/020/000164 
2016/00000010033 

ICIO 8,15€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
 

Registre 
Entrada Situació obra Quantitat a retornar 

5500/2016 
Ronda del 

Carril 52-56 
Passeig Til·lers 

350€ 

 
 

 
7. Baixa gual permanent carrer Ametllers , núm 12 i 16  
(r.e. 5537/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1.- Donar de baixa els guals permanents situats al carrer Ametllers 12 i 16, de la Garriga . 
2.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 

 
8. Alienació directa parcel· la sobrera carrer Anselm Clavé, 57 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar la venda directa, com a únic propietari confrontant, de la parcel· la sobrera 
que consta a l’inventari municipal de béns com a bé patrimonial i amb el núm. 1767, 
inscrita en el Registre de la Propietat  de Granollers 2, finca registral 15034 per un preu  
de 6.802,00 euros més 1.428,42 euros en concepte d’IVA, resultant un total de 8.230,42 
euros. 
 
 

 
9. Nomenament d’un representant de l’Ajuntament de la Garriga per assistir als consells 
escolars dels centres educatius públics i privats concertats del municipi  
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Nomenar a la Sra. Meritxell Coma Vernet, regidora d’Ensenyament, com a 
representant municipal als consells escolars dels centres educatius, públics i 
privats concertats, de la Garriga. 

2. Notificar la present resolució als interessats i als centres educatius. 
 

 
 

10. Renúncia de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, corresponent al programa 
de mesures formatives: Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de 
grau superior 2016, en el marc del protocol general del pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Renunciar a la subvenció de 21.000,00 € atorgada per la Diputació de Barcelona i 
anular la realització del curs de preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de formació professional de grau superior per al curs 2016/17, de 
conformitat amb els antecedents de la part expositiva. 

 
 

 
11. Baixa del rebut del mes d’octubre del taller de dibuix i pintura per adults del curs 
2016/17, de l’alumna L.M.R., matriculada a l’Escola Municipal d’Art (EMAD).  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Desestimar la baixa del rebut mes d’octubre de 2016 la quota de l’alumna 
L.M.R, matriculada al taller d’adults de dibuix i p intura de l’EMAD del curs 2016/17, 
següent:   

 
Càrrec Valor DNI Contribuent Concepte Import  
2016/374 9752 46640011J L.M.R. Q. mensual octubre dibuix 35,10€ 
    TOTAL 35,10 € 

 
2. Donar compte del present acord a l’interessat. 
 
 

 
12. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 9/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerar i sobre el nínxol 128 andana 8ª del 
Cementiri de la Doma. 

2. Aprovar la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 € 
 
 

 
13. Acord de modificació de la cessió gratuïta d’un vehicle a l’Associació de Voluntaris de 
Protecció civil de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
PRIMER.- ACCEPTAR la renuncia per part de l’ADF del  Montseny Congost al vehicle 
Nissan Pick Up King 2.5 TDI 4x4 de matricula 4609 BWZ, cedit per l‘ajuntament de la 
Garriga l’any 2013. 
SEGON.- CEDIR l’ús del vehicle Nissan Pick Up King 2.5 TDI 4x4 matrícula 4609 BWZ a 
favor de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga. 
 
 

 
14. Adjudicació del contracte de subministrament de vestuari pel personal municipal, Lot 
1 policia 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1.  Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari pel personal municipal, lot 1 per 
un import de 23.471,08 euros i 4.928,92 euros d´IVA 
 
2. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 102 13200 22104 del 
pressupost municipal vigent, pel que fa a les següents anualitats supeditar el contracte a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. La despesa es desglossa de la següent manera:  

• Any 2016: per l’anualitat 2016 no es preveu despesa 
• Any 2017: 11.735,54 euros i 2.464,46 euros 
• Any 2018: 11.735,54 euros i 2.464,46 euros 

 
 

 
15. Sol· licitud aplicació bonificació a liquidació de la taxa per la prestació de serveis 
d’activitats. Expedient tributari 2016/170/000034 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
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Primer.- Aprovar la liquidació número 2016/00009836 i import 177,85€  
Segon.- Anul· lar i deixar sense efecte de la comptabilitat,la liquidació número 
2016/00007855 import 237,13€ 
 
 

 
16. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de 
novembre  de 2016. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons, 

segons el detall següent 
Expedient     Liquidació   Període   Import  Iva Total 
2015/801/00001    2016/00010032    Novembre  2016            500,00€   105,€   605,00€ 
 
 
 

 
17. Aprovació de les liquidacions pels serveis realitzats al cementiri de La Doma i al 
cementiri nou durant part del mes de juliol, mes d’agost, mes setembre, i mes d’octubre de 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions pels serveis prestats al cementiri de La Doma i al cementiri nou 
durant el període de finals del mes de  juliol, mes d’agost, mes de setembre i mes d’octubre 
de 2016, (concepte pressupostari  401 30901 ATS.URB.T07.Taxa cementiri municipal) per 
un total 825,88€. 
2. Retornar l’import de 75,08€ de la liquidació número 2016/0007123,expedient tributari 
16/070/00062, per haver-se duplicat els servei al nínxol 156 andana 9a. 
 
 

 
18. Sol· licitud devolució d’ingressos indeguts. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda/Policia Local  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per l’import de 84,70 € a favor del Sr. 
R.R.M. 
 
 

 
19. Retorn de les fiances corresponent a les Barres de Festa major 2016 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la devolució de les següents fiances a: 
• C.F. Olímpic la Garriga retorn de la fiança corresponent a la festa major 

2016 per un import de 300€ 
• Associació Cineclub la Garriga el retorn de la fiança corresponent a la 

festa major de 2016 per un import de 300€ 
• Associació Automòbil Club la Garriga el retorn de la fiança corresponent a 

la festa major del 2016 i per un import de 300€ 
• Somdisset el retorn de la fiança corresponents a la festa major 2016 per un 

import de 300€ 
2. Denegar el retorn de la fiança a l’entitat Brou del Mestre per incompliment de les 

Bases de Barres de Festa Major, en concret, per haver presentat memòria 
econòmica fóra del termini establert (instància en data 6 d’octubre del 2016 i 
número de registre 5368/2016) i no presentar-se a la reunió de valoració. 

 
 

 
20. Acceptació de la subvenció pel desenvolupament del Pla de Prevenció de Drogues i 
Promoció de la Salut C17 durant el 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la subvenció pel desenvolupament del Pla de Prevenció de Drogues i 

Promoció de la Salut C17 durant el 2016 de la Diputació de Barcelona per un import 
de 20.000€. 

 
 

 
21. Aprovació de la Programació d’Activitats de novembre del 2016 de la Biblioteca 
Municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les activitats de la programació del mes de novembre de 2016 de la 
Biblioteca Municipal enumerades en la part expositiva. 

2. Aprovar la despesa màxima de 506€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
22. Sol·licitud d’activitats d’educació per a la salut per a l’any 2017. Pla de Pevenció de 
Drogues i Promociò de la Salut C17 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar 39 tallers de promoció de la salut per a desenvolupar-los a centres 
educatius del municipi de la Garriga a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona del seu Catàleg d’activitats d’educació per la salut (veure 
document de sol· licitud annex). 

 
 

 
23. Aprovació de l´activitat del Túnel del Terror 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4  membres assistents, essent 5 els de 
dret i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la celebració de l’activitat  “El Túnel del Terror”  a la casa de Can Mora 
el dissabte dia 19 de novembre de 19.00 h a 02.00h. 

2. Aprovar la despesa de 2.100 € d’aquesta programació del pressupost de l’exercici 
2016 amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries. 

 
 

 
24. Ocupació de via pública amb la instal· lació d’un circ. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per dur a terme l’activitat de circ a la 

Garriga, a la plaça dels Tres Tombs, els dies 24, 25, 26 i 27 de novembre del 2016. 
 
 

 
25. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Novembre – 
desembre 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Restaurant Can Xavi, per 

instal·lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents cadires davant del seu 
establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els mesos de novembre i 
desembre del 2016. 

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 200,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 



 

JGL 7/11/2016                                                         10 
 

d’habitatge del mes de setembre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 286/2015 
de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 200,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de setembre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 286/2015 de serveis socials. 

 
 

27. Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4406/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 4406/2013 de serveis socials. 

 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 590,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 7120/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 590,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 7120/2013 de serveis socials. 

 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 6902/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75 % de les despeses de 



 

JGL 7/11/2016                                                         11 
 

lloguer d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 6902/2013 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 174,51 € corresponent al 50% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener, març i maig de 2016 per a la persona que 
figura a l'expedient 3857/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 174,51 € corresponent al 50% de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de gener, març i maig de 2016 per a la persona 
que figura a l'expedient 3857/2012 de serveis socials. 

 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 162,42 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de juliol i de setembre de 2016 per a la persona que 
figura a l'expedient 935/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 162,42 € corresponent al 75% de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de juliol i de setembre  de 2016 per a la persona 
que figura a l'expedient 935/2015 de serveis socials. 

 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 171,67 € corresponent al 75% de les despeses de 
transport  per tres mesos per anar a Barcelona per cursar estudis d’Auxiliar d’Infermeria, 
per a la família que figura a l'expedient 4722/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 171,67 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

per a la família que figura a l'expedient 4722/2014 de serveis socials. 
 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 183,00 € corresponent al 75% de les despeses de 
transport  del segon trimestre del 2016 per arribar al centre d’estudis superiors, per a la 
família que figura a l'expedient 5164/2015 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 183 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

per la família que figura a l'expedient 5164/2015 de serveis socials. 
 
 

 
34. Concessió d’ajut econòmic de 47,77 € corresponent al 25% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumna de batxillerat que figura a l’expedient 
4278/2016 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 47,77 € corresponent al 25% de les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
4278/2016 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d’ajut econòmic de 57,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pel curs 2016-2017 per a l’alumne de CFGM que figura a l’expedient 
2486/2013 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 57,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a la família que figura a l’expedient 
2486/2013 de serveis socials. 

 
 

 
36. Concessió d’ajut econòmic de 69,20 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumne de batxillerat que figura a l’expedient 
6871/2014 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 69,20 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
6871/2014 de serveis socials. 
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37. Concessió d’ajut econòmic de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumne d’educació primària que figura a l’expedient 
3862/2016 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 

escolar per al curs 2016-2017 per a l’alumne d’educació primària que figura a 
l’expedient 3862/2016. 

2. Aprovar la despesa de  60,00 € en concepte d’ajut per la despesa de llibres i material 
escolar per al curs escolar 2016-2017, per l’alumne d’educació primària del centre 
d’ensenyament públic  següent:  

 
ESCOLA IMPORT ALUMNES 

ESCOLA PUIGGRACIÓS  60,00 €  1 
TOTAL              60,00 €                          1 

 
 

 
38. Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2016-2017 per a tres infants 
de la Garriga . 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1.Aprovar la despesa per un import total de 279,00 € en concepte d’ajuts de menjador 
escolar  des del dia 8 de novembre i fins al dia 22 de desembre de 2016,  segons el detall 
següent: 

Escola Import Alumnes 
Escola Els Pinetons 186,00 € 2 
Escola Puiggraciós 93,00 € 1 
TOTAL 279,00 € 3 
  
 

 
39. Aprovació del pagament de la quota 2016 de soci de la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Igualtat, Salut i Cooperació 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 



 

JGL 7/11/2016                                                         14 
 

1. Aprovar la despesa corresponent a la quota 2016 de soci de la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per un import de 123,00 € 
 
 

 
40. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular conductor/a, 
SCA. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. SCA en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
41. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, DRZ. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. DRZ en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
42. Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació a la via pública amb parades  
 
Àrea funcional: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Prime.-Aprovar les  liquidacions, de l’expedient tributari 2013/011/000021, corresponents 
a la taxa d’ocupació a la via pública amb parades segons el detall següent: 
 
Concepte   Liquidació Import 
ocupació dia 14 de maig  2016/9981 215,10€   
ocupació dia 11 de juny         2016/9982       215,10€ 
ocupació dia  9 de juliol         2016/9983       215,10€ 
ocupació dia 3 de setembre    2016/9984 215,10€ 
ocupació dia 8 d’octubre        2016/9985       215,10€ 
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43. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
Obertura Franja Perimetral de prevenció d’incendis forestals, Can Poi del Bosc. 
ÀREA FUNCIONAL: Governació.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de la Garriga 

per import de 5.841,26 € per a l’Obertura d’una Franja perimetral de prevenció 
d’incendis forestal a Can Poi del Bosc, en el marc del Protocol general del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019, i dins del Catàleg de Serveis 2016, establert segons 
resolució del president delegat de l’Àrea d’Espais Naturals de data 01/07/2016. 

 
 

 
44. Aprovació de la despesa del Conveni de col·laboració amb l’Associació Agrària la 
Garriga per a l‘any 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
PRIMER.- Aprovar la despesa del conveni de col·laboració amb l’Associació Agrària de la 
Garriga per import de 9.000 € euros en concepte d’aportació ordinària per a l’exercici 
2016 a les tasques i funcionament de l’Associació, i imputar-la a l’aplicació pressupostària 
302 41000 48006 SEI .Fundació P Agrària, pressupost 2016. Les aportacions 
corresponents al exercicis 2017- 2019 restaran condicionades a l’existència de crèdit 
adequat i suficient al pressupost corresponent a cadascun dels exercicis. 
 
 

 
45.  Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  7 de novembre de 2016 per un 
import de 172.166,97 €  
 
 
 

 
 
   
 
 


